
zvon Václav má nárazový tón a1
doba vyznívání je 106 vteøin

ostatní alikovóty zvonu

prima a1prima a1

tercie c2tercie c2

kvinta e2kvinta e2

horní oktáva a2horní oktáva a2

dolní oktáva (hum) a0

Z kolaudaèní zprávy:
Po hudební stránce se jedná se o velice zdaøilý 
zvon, který má vyvážený zvukový obrazec. Zvon 
disponuje kompaktním, dlouze vyznívajícím tónem 
bez vibrací a pazvukù. Rezonance zvonu je velmi 
dobrá a zvon má veškeré pøedpoklady dobøe 
souznít a svým zvukem podstatnì obohatit 
stávající svatohavelský zvonový soubor.

Akustická stránka zvonu

Zvon je vedle technického a umìleckého díla také  
hudebním nástrojem. Klíèovou vlastnost - tón 
zvonu (hlas) - urèuje zvonové žebro. Proto je tvar 
žebra nejcennìjším tajemstvím zvonaøských 
rodù. U zvonù se obvykle uvádí pouze jeden 
hlavní tzv. nárazový tón. Každý zvon však 
disponuje øadou dalších alikvotních tónù. Zvonaø 
proto musí zvon vyrobit tak, aby s ostatními 
zvony souznìl ve všech tóninách. 

Výzdoba boèních stran zvonu se vztahuje k osobnosti 
prezidenta Václav Havla, jemuž je zvon mj. dedikován. 
Na pravé stranì se nachází slavný citát: 
PRAVDA A LÁSKA ZVÍTÌZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ,
který je doplnìn podpisem Václava Havla 
zakonèeným jeho typickým srdíèkem. Podpis a 
srdíèko jsou jako jediné prvky výzdoby zapuštìny, 
ostatní nad pláš� zvonu vystupují.
Levá strana je vyzdobena  prezidentskou standardou. 
Nejedná se o stávající státní symbol, ale o standardu 
prezidenta ÈSFR z let 1990-1992, kterou používal ze 
všech našich prezidentù pouze Václav Havel.

Nápis na dolním vìnci je vlastní dedikace zvonu: 
ULIT LÉTA PÁNÌ 2016 JAKO PODÌKOVÁNÍ TÌM, 
KTEØÍ SE ZASLOUŽILI O ZNOVUNABYTOU SVOBODU, 
A NA PAMÁTKU VÁCLAVA HAVLA, KTERÝ SE STAL 
JEJÍM SYMBOLEM. Nápis je doplnìn liteckou znaèkou  
(gryfem se zvoncem a kvìtem) zvonaøství Grassmayr.

Výzdoba zvonuZákladní údaje o zvonu

Tvar koruny byl vytvoøen prof. 
Michalem Froòkem se studiem 
Olgoj Chorchoj speciálnì pro 
zvon Václav. Žádný jiný zvon 
na svìtì tuto korunu nemá. 

Typ písma textù navrhl a sazbu provedl akad. malíø 
a grafik Aleš Najbrt. Nápis v horní èásti pod èepcem 
zvonu smìøuje k patronovi zvonu - svatému Václavu. 
Jedná se o úryvek ze svatováclavského chorálu:

Pláš� zvonu nese v hlavní ose 
(v ose kyvu) motivy patrona zvonu: 
reliéf sv. Václava, který je inspirován 
Parléøovou sochou umístìnou ve 
svatováclavské kapli pražské 
katedrály, a reliéf pøemyslovské 
orlice. Obì plastiky byly vytvoøeny 
akad. sochaøkou Janou Baèovou 
Kroftovou.

Zvon je vyroben ze specifického druhu bronzu,
tzv. zvonoviny (pomìr 78 % mìdi a 22 % cínu).
Tento druh kovu je provìøen staletími pro své
akustické vlastnosti jako nejlepší možný pro výrobu 
zvonù.
Jedním z urèujících znakù zvonu je mohutnost 
zvonového žebra - tedy síla stìny zvonu. Žebra
se pohybují od lehkých po supertìžká. Síla žebra
neurèuje tón, ale má rozhodující vliv na mohutnost
hlasu zvonu a dobu vyznívání.
Zvon Václav má supertìžké žebro (86 mm), a proto má 
na svou velikost vysokou hmotnost 780 kg. Stejnì 
ladìný zvon a v lehkém žebru by vážil cca 360 kg.

Zvon bude zavìšen v døevìné zvonové stolici v jižní 
vìži kostela (pravá vìž pøi pohledu na kostel 
z havelského tržištì) vedle nejstaršího pražského 
zvonu z roku 1455.
Pohánìn bude elektromagnetickým pohonem,
jehož konstrukce zároveò umožòuje ruèní zvonìní. 
Vyzvánìt bude obvykle ètyøikrát dennì 
(vždy v 7 h, 12 h, 18 h a pøed bohoslužbou).
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SVATÝ VÁCLAVE + NEDEJ ZAHYNOUTI + 
NÁM NI BUDOUCÍM + KYRIE ELEISON



ZVON VÁCLAV
kostel sv. Havla

Kostel svatého Havla na Starém Mìstì pražském byl 
založen spolu s románským havelským mìstem 
a poprvé je zmínìn roku 1265. Farním kostelem 
zùstal i po roce 1627, kdy byl pøedán do správy øádu 
karmelitánù, kteøí kolem kostela vybudovali klášter 
a provedli barokní úpravy kostela. Klášter byl zrušen 
patentem císaøe Josefa II. v roce 1786. Ve 30. letech 
20. století došlo k demolici kláštera, farní budovy 
a okolních domù, takže byla farnost zrušena a kostel 
pøifaøen k Matce Boží pøed Týnem.

František Ekert ve své knize Posvátná místa 
královského hlavního mìsta Prahy (1883) 
vyzdvihuje krásný hudební soulad svatohavelských 
zvonù. To však dlouhá desetiletí neplatilo, protože 
svatohavelské zvony byly za obou svìtových válek 
rekvírovány. I pøes tento neš�astný osud zùstaly 
kostelu dva mimoøádné gotické zvony – nejstarší 
dochovaný pražský zvon Maria a mimoøádnì 
akusticky kvalitní zvon Havel.
Zvon Havel je nejvìtším zvonem kostela, je zavìšen v 
severní vìži, pochází z roku 1506 a má ladìní f1. Jeho 
hmotnost je pøibližnì 1450 kg, na spodním prùmìru 
mìøí 137 cm a vysoký je 120 cm. Autorem díla je 
zvonaø Jan Cantarista. Právì tento zvon je 
kampanology vysoce cenìn pro svou mimoøádnou 
hudební kvalitu jako jeden z nejlepších v Praze. Zvon 
je na ruèní pohon a zvonívá pøed nedìlní 
bohoslužbou a pøi slavnostech.
Druhý dochovaný zvon Maria je zavìšen v jižní vìži 
kostela, pochází z roku 1455, tedy z dob krále 
Ladislava Pohrobka. Váží pøibližnì 240 kg a na 
spodním prùmìru mìøí 74 cm. Jeho autor není 
známý. Ponìkud chraplavý hlas (namìøené ladìní f2) 
zvonu svìdèí o tom, že zlatá éra èeského zvonaøství 
teprve pøicházela. Zvon je na ruèní pohon a používá 
se pouze pøi významnìjších událostech.
Vedle zvonu Maria je ve zvonové stolici od roku 1942 
prázdné místo. Pùvodnì zde visel již od roku 1507 
zvon Václav (pozdìji nazývaný karmelitány Eliáš) od 
mistra Bartolomìje. Zvon vážil 700 kg, v prùmìru 
mìøil 104 cm a na výšku 83 cm. Tento zvon však

v roce 1885 pukl. Ještì téhož roku byl pøelit 
pražským zvonaøem Arnoštem Diepoldem na nový 
zvon nesoucí opìt jméno Václav s hmotností 756 kg 
a prùmìrem 106 cm. Bìhem první svìtové války byl 
v roce 1916 rekvírován pro váleèné úèely. 
Již v roce 1925 byl však ulit zvon nový. Jmenoval se 
Srdce Pánì a jeho autorem byl opìt Arnošt Diepold. 
Jeho hmotnost èinila 700 kg, v prùmìru mìøil 
105 cm a na výšku 102 cm. Tento zvon však vyzvánìl 
jen do roku 1942, kdy byl za druhé svìtové války 
opìt rekvírován. Od té doby je tato zvonová stolice 
prázdná...

V roce 2016 vznikl nápad na poøízení zvonu nového - 
a vznikl vlastnì ze slovní høíèky. Ze smìsi povídání o 
zvonìní a chybìjících zvonech a také o tom, že zde 
dnes chybí hlas prezidenta Václava Havla, který vždy 
stál za vyslechnutí. A kdyby se tedy do kostela sv. 
Havla vrátil zvon Václav, mohl by  symbolicky znít 
opìt hlas Václava Havla nad Prahou. 
Protože se v minulém roce konala hned dvì výroèí 
týkající se osobnosti Václava Havla (nedožitých 80 let 
a 5 let od úmrtí), rozhodla se Nadace Charty 77, že 
nápad zrealizuje. Po dohodì s pražským 
arcibiskupstvím byla vyhlášena veøejná sbírka. Ve 
sbírce se vybralo celkem 1 332 tis. Kè, za které se 
nový zvon i s vybavením poøídil a následnì bude 
darován farnosti.  
Pro odlití zvonu byla vybrána zvonaøská dílna 
Grassmayr z Innsbrucku. Toto místo bylo vybráno pro 
svou symbolickou spojitost s Václavem Havlem - 
právì v Innsbrucku prodìlal závažnou operaci, pøi 
které se v podstatì „podruhé narodil”. 

Zvon bude žehnán kardinálem Dominikem Dukou 
dne 5. 3. 2017 ve 14 h v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtìcha. Poté v 16 h vyjde prùvod, který zvon 
doprovodí pøes Karlùv most na Staré Mìsto, kde 
bude v 18 h vyzdvižen do vìže kostela. Po 75 letech 
se vrátí zvon tam, odkud byl vytržen zlobou války. 
Téhož dne ve 20 h se poprvé rozezní a spoleèným 
zvonìním jej mezi sebou pøivítají další pražské 
zvony.

Historie svatohavelských zvonù


